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مبادئ  وجيهيةاب أنااااااااات  مشاريع دل رمنااااااااادات  مشرعمامل  مشارعامل  مشي ا   ل    
 مشا ع ضب شلنظع فهيد في مشجلسب مش دمب شلجاعةب مش دمب 

  
كت بي من أحد الوفود قبل خمسععععععععن أي م من الي م في أف مقتمل في ال لسعععععععن  الشعععععععع     اإل  يلزم تقديم - 1

ال  من. وتشعععععععمل فتم  اخي م البمسعععععععن أ ت ن أي م قمل لت عتز المقتملل اقتا  ا من التوم الت لي ال  من لل معين  
 من الي  م الداخلي لل معين ال  من. 78لتوم لتقديمهل وتماقى فتع  الم د  

وتوجز الماعع دا التوجتعيععن الوا د  في اععثي الوطيقععن خروا  مقتمحععن لتقععديم المقتمحعع    لى اخمعع  ععن  - 2
 ن. وفيم  يلي جع   االتص ل المئيسين:ال  م
 
  

 المقتمح  تقديم  
لعععععععتعععععععيععععععع     بعععععععمرعععععععد  لعععععععكعععععععتعععععععمو عععععععي:  -وا عععععععيععععععع  

lint@un.org 

 بم  مج ال مل
أوتشعععععععععععععععععععع لعععيععععععع    بعععمرعععععععد  لعععكعععتعععمو عععي:   - اديعععأععععععع  

ochalik@un.org 
 لى اخم  ن   تقديم المقتمح    قبلح ز غمف للمشععععععع و ا   

 ال  من
االجتمعععععع قعععععع     بمرععععععد  لكتمو ي:    -قسععععععععععععععم  دا   

gmeets@un.org 
  
 ذا كع   من المتوق   جما  تصععععععععععععععوراع   (  lint@un.orgوررلع  من الوفود  بغ  اخمع  عن ال ع معن   - 3

 شفورن أو تيقيح   أو ت ديغ  قلى المقتمل.

  
 إع مئ مشاريع دل  -   أ ل  

للمقتملل من قبتل قما  من دو   سععععععع  قن  “  ص أسععععععع سعععععععي ” يرل  من الوفود أ  تحدد م   ذا ك   اي ك   - 4
ك   المقتمل يتضعععمن تيقيح   يصعععد  قلى أ ه وطيقن يشعععتمل  مزا  قلى    اخصعععلي  ذا  مشعععمول القما    تحدد أ  أو 
 ”L._/Rev._ “ .)  ت ق  التغتتما  ” ل يت تن تقديم اليص الميقح   سععتبدام أسععلو   “  ص أسعع سععي ” وإذا ك   اي ك“ 

   التأختم في ت عتز المقتمل   د فتم  اخي م البمسن. لت ي   “ اليص اخس سي ” فوق اثا 

جدول   بيدد ج   ص أس سي“ وك   اليص   لت لي مقتمح  جديدال ف لى الوفود أ  ت ”وإذا لم يأن اي ك  - 5
من جدول اخقم ل  ذف الصعععععلن  اخقم ل الثف يقدم في  ط  ي المقتمل. ورمأن اسعععععتبغ  بيد جدول اخقم ل 

والسععععا تن سعععع دسععععن ف لى سععععبتل الم  لل يمد جدول أقم ل الدو   ال.  A/[session]/251الثف يمد في الوطيقن  
 .A/76/251في الوطيقن  لل معين ال  من

  
 ملنضادم إشى قجمئم مر مي مشاريع دل  -  ثدنةد  

لمقععدم ي مف قعع د ا التفعع وى قلى المقتمحعع   قبععل تقععديمععع   لى اخمعع  ععن ال عع مععن. ورمأن في أطيعع   ذلعع    - 6
فتح الا   ال ضعم م وفود أخم   لى ق ئمن مقدمي المقتمل   سعتبدام البوا ن اإللكتمو ين   مقدمي( المقتمل المئيسعي  

e-deleGATE    http://delegate.un.int )  . البوا عن  قلى   مقتمحع   تحمتعل  ي وز  ال للعدول اخقضعععععععععععععع      وال 
  يمأن للوفد ع . وقيد بد  اال ضعععععم م  لى ق ئمن مقدمي المقتملل  مقدمت   ق ئمن   لى  اال ضعععععم م       وفتح   اإللكتمو ين 
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. وفو  بد  تل  ال ملينل سعتبلغ  المقدمتن اال ضعم م  لى ق ئمن     يمأيع   الدول اخقضع   والدول الممابان  أف   أ  يبتن 
 جمي  المستبدمتن المس لتن من الوفود المستوفين لشموط اال ضم م. 

وسعتدد ج جمي  الوفود التي ا ضعم   لى ق ئمن مقدمي المقتمل  حلول وق  تقديمه  لى اخم  ن ال  من  - 7
 مشعمول القما  أو المقم  وسعي ل     اال ضعم م  لى ق ئمن مقدمي   “(._.L ”  مشعمول القما  أو المقم  في وطيقن
وفي ق قن ال معين ال  منل سععتدقى الوفود مم  أخم   لى  في جلسععن ق من لل معين ال  من.   لحتن اقتم دي مفتوح ا 

اإلشععععععع     لى اقتزامع  اال ضعععععععم م  لى ق ئمن مقدمي المقتمل قن طمر  الضعععععععغد قلى ز  من مق د البلد الم يي 
وسععععععتدد ج اثي الوفود   قتا  ا  وفودا ميضععععععمن  ئعععععع فين  لى ق ئمن مقدمي المقتملل  يدم  يدقوا  أمتن ال لسععععععن.  ق 

 وستدد ج أسم ؤا  في ق ئمن مقدميه قيد  صدا   ئ فن للمقتمل. 

 منيتم   ناال ضععععععم م  لى ق ئمن مقدمي المقتمح   قبل ال لسععععععن ال  م خ  الو بين التوبي   ال تقبل  و  - 8
 .e-deleGATE اإللكتمو ينخغل البوا ن 

ال ي ود  إمأ   الدول اخقضععععععععععع   أ  تغتم    لمشعععععععععععمول قما  أو مقم ال معين ال  من  اقتمد   ومتى - 9
 .ق ئمن مقدميه

  
 ور يم مشاريع دل  -  ثدشثد  

  قلى  “ e-Proposalsاخدا  اإللكتمو يعععن للتقعععديم: ”قن طمر   يرلععع  من الوفود تقعععديم المقتمحععع     - 10
في ح ل    (lint@un.orgفمل شعوو  ال معين ال  من  . ورمجى االتصع ل   e-deleGATE  اإللكتمو ين البوا ن

. وقق  تقديم مشعمول المقتملل سعي عز ورصعد  بلغ   اخمم المتحد  المسعمين السع  ورت ل في  وجود أف أسعللن
 (.http://documents.un.org   م الوط ئ  المسمين  

  
 وحعتع مشاريع دل  -  امأ د  

 ومشععععع  ر  المقم ا ل  يحم  قسعععععم التحمرم جمي  وط ئ  اخمم المتحد ل  م  في ذل  مشععععع  ر  القما ا  - 11
لضعععم   أ  يأو  اليص وائعععح  ودبيق  ومتسعععق  وصعععحيح  من الي حين اليحورن ومتفق  م  م  يتم التحمرم في  

 اخمم المتحد  وق بغ للتمجمن  لى اللغ   المسمين البم  اخخم .

لغورن تم  مسععععععععععألن  شععععععععععألن ح ل وجود مفي . و قما ولن يدخل المحم و  أف ت ديغ  تغتم م يى  - 12
 بغ  المحم رن قيدم  تكو     اخامين  مأ  . ومن مقدم الوطيقنلمحم    سععععععععععععترغل  أف موئععععععععععععو ينل يقوم ا
 م    لغن الحس سين لكو ع  موئول مف وئ   مأ فن  شأل خ   أو خف سب  آخم. أجزا  من مشمول

ن لغع االطغل قلى مزرعد من الم لومع   قن تحمرم المقتمحع   في دلتعل اخمم المتحعد  للتحمرم   ع ل  رمأنو  - 13
(. ورمأن االطغل https://bit.ly/3iQYKeY  :الفم سعععععععععععععيععن تعع للغععن  و   ؛https://bit.ly/36Zt598  اال كلتزرععن 
الم لومعع   المت لقععن  عع لمصعععععععععععععرلحعع   في قعع قععد  بيعع  عع   مصعععععععععععععرلحعع   اخمم المتحععد   جوا عع  محععدد  من  قلى  

  http://unterm.un.org .) 
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